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Poveste de Sf. Dumitru
(Legendă populară din Avrig,
culeasă de la Dumitru Coțofană)

Se spune că, de Sfântul Dumitru
se face prima mămăligă din
cucuruz (porumb,n.n) nou, se
topește în fiertura fiebinte
brânza de oaie si se învarte
balmoșul.
Făina
trebuie
măcinată in noaptea de
Sân’Dumitru, când focurile ard
la intrarea pe hotar. Dar treaba
asta trebuie s-o facă musai
bărbatul că altfel, Măiestrele
golesc într-o noapte coșul si
gospodarul rămâne sărac.
Lidia avea un bărbat molâu și
căruia îi cam plăcea și țuică de
zarzăne așa că, ce să facă, a
îmbrăcat cămașa bărbăteasca, a
înhămat caii la căruță, a încărcat
sacul de cucuruz (zdrumicat tot
de ea de cu seară) și-a pus in
cap o pălărie fecioreasca cu
barsoane, a pus în straiță o fele
(masura egală cu trei sferturi de
litru) de țuică pentru morar si
un colț de hencleș (placintă) cu
brânză pentru morărița și a luat,
în miez de noapte, drumul Morii
de Dinsus.

La ieșirea din sat o baba
zdrențăroasă o oprește din
drum:
-Unde meri (mergi) maică?
-La moară, Lele.
-Nu mă duci și pe mine până la
răscrucea Porumbacului?
-Te duc Lele, cum nu, te duc. Și
o ajută pe babă să urce.
Pentru a o duce pe babă, Lidia a
trebuit să depășeasca Moara și
să meargă mai departe spre

1
munte. Acolo, la răscruce,
Măiestrele îsi încinseseră hora,
în miez de noapte.
Lidia a vrut să întoarcă dar caii
s-au oprit și nu voiau să asculte.
Lidia ținea ochii închisi strâns
știind că, dacă le privește,
Măiestrele îi vor fura mințile.
A simțit o mâna uscată pe mâna
cu care ținea hetele (hățurile) și
vocea bătrânei îi șoptește în
ureche „Lasă mumă, lasă, că a hi
(fi)bine și bărbatul tău de-acum,
da’ să-i spui Dumitru”
-Păi, nu-l cheamă așa!
-Cheamă-l așa și de-acum încolo
nu-i mai avea necaz cu el. Acum
deschide ochii.
Lidia deschise ochii și în fața ei
stăteau, frumoase, Măiestrele.
Stăteau,
dar
păreau
că
dansează.
-Sporească-vă jocul Măiestrelor,
sporească-vă frumusețea – a
fost singurul lucru pe care l-a
putut îngăima, speriată, Lidia.
-Sporească-ți și ție făina de
Sfântul Dumitru – au raspuns in
cor frumoasele și au dispărut în
noapte.
Lidia s-a intors la Moară, dar
când a desfăcut sacul în el era
făină, nu cucuruz. Făina aceea
nu s-a terminat decât în ajun de
Sfântul Dumitru, în anul
următor.
Soțul Lidiei, căruia în taină
aceasta îi spunea Dumitru a luat
sacul gol pentru a-l umple cu
boabe să-l duca la moară. În
mâinile lui, până n-a ajuns să
pună cucuruzul, sacul se umplea
cu făina. Și așa s-a întâmplat în
fiecare an cât au trait Lidia și
Dumitru.
Maria Grancea –
Orășenească Avrig

Costești – membră GAL

Publicație lunară a Primăriei
Costești – octombrie

Membrii Asociației Grupul de
Acţiune Locală „Microregiunea
Horezu” au fost prezenți pe 28
octombrie 2015, începând cu
ora 11.00, în centrul comunei,
pentru a da informații cu privire
la acțiunile de prezentare a
stadiului de implementare a
Planului de Dezvoltare Locală a
Microregiunii Horezu.
Mihaela
Silvia
bibliotecar

Pr.prof dr.D Stăniloaie

Primăria Costești ne
informează:

Măgureanu,

***
Superliga de fotbal

Juniorii de la Minerul Costești
au învins pe 18 octombrie 2015,
echipa Unirea Tomșani, în meci
oficial. (sursă – Vlad Dorobanțu)
***

Biblioteca

,,Nimeni nu îşi poate da seama
cât de mult valorează el pentru
altul, dar îşi dă seama cât
valorează altul pentru el."

Mesagerul de
CosteȘti-Nr. 14

Începând cu 4 noiembrie , ora
17.30, reluăm cursurile de limba
engleză în Biblioteca publică.
Mihaela Silvia Măgureanu

Lucrări realizate:
-punte - Dumitru Nicolae
-fântână – ”La Măgureni”
-au fost demarate lucrările din
cadrul Proiectului ”Reabilitare
și eficientizare sistem de
iluminat stradal” în comună,
astfel vor fi schimbate 419 lămpi
cu becuri, cu led, de 45W.
-se pregătește pentru asfaltare o
porțiune de 600 m din drumul
Pietreni – Bărbătești.
-s-a
înființat
Asociația
Intercomunitară Bărbătești –
Pietrari – Costești Regio pentru
accesare de fonduri europene în
scopul modernizării drumurilor
comune. Proiectele vor fi depuse
PNDR, masura 7.2.
Primar, Toma Marius Peștereanu

În ședința de Consiliu Local din
data de 8 septembrie 2015 au

fost
aprobate
urmatoarele
dispoziții:
1. Proiect de hotărâre cu privire
la înscrierea datelor în Registrul
Agricol prin invitarea la
primărie a persoanelor fizice
care au obligaţia să efectueze
declaraţiile pentru înscrierea
datelor în registrul agricol;
2. Proiect de hotărâre cu privire
la
aprobarea
prelungirii
contractului de concesiune al
serviciului public de salubrizare
al comunei Costeşti, judeţul
Vâlcea;
3. Proiect de hotărâre cu privire
la stabilirea unor măsuri privind
organizarea
manifestării
culturale
anuale
,,ZIUA
RECOLTEI " ;
4. Proiect de hotărâre cu privire
la acordarea „DIPLOMEI DE
FIDELITATE” familiilor care
au împlinit 50 de ani de
căsătorie;
5. Proiect de hotărâre cu privire
la constituirea „Asociaţiei de
dezvoltare
intercomunitară
B.P.C. REGIO” ;
6. Proiect de hotărâre cu privire
la aprobarea studiului de
fezabilitate
”Reabilitare
şi
eficientizare sistem de iluminat
stradal în comuna Costeşti,
judeţul Vâlcea”;
7. Proiect de hotărâre cu privire
la
propunerea
încadrării
Drumului Judeţean 646 A în
drum comunal.

declarației personale (declarație
pe propria răspundere).

Secretar, Liliana Bucura Predoiu

***

A
început
distribuirea
scrisorilor de înștiințare, pentru
satul
Pietreni,
privind
completarea Registrului Agricol
2015-2019.
Registrele agricole sunt rescrise
din patru în patru ani cu
modificarile care intervin pe
parcurs.
Scrisorile de înștiințare sunt
trimise la domiciliul fiecăruia.
Înscrierea în noile Registre
Agricole se face în baza

Monica Huidu, referent

***
Pe 11 octombrie 2015 s-au
implinit 503 ani de la prima
atestare documentara a comunei
Costesti.

Trei evenimente importante
pentru comunitatea locală au
avut loc:
-Târg cu expoziție și vânzare de
produse locale tradiționale
-Sărbătorirea a douăsprezece
cupluri care au împlinit cincizeci
de ani de la căsătorie
-Dublă lansare de carte a
arhimandritului Veniamin Micle
(Tezaur bistrițean și Comuna
Costești
–
cultură
și
spiritualitate)

"Tradițiile, temelia culturii
noastre ne vor aduce mereu
împreună.."
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La târgul cu expoziție și vânzare
au participat cu produse locale
tradițonale: familia Mihaela și
Gheorghe Osiac, Nicoleta și
Paul Modjes de la Pensiunea
Nicoleta,
familia
Nicușor
Greuruș, Elena Băluțoiu, Rodica
Crăcană, Elisaveta Lăpădat,
Andreea Maria Vîrje.

Vizitatorii au avut prilejul să
vadă fructe și legume, produse
cu specific local preparate în
gospodărie: pâine, dulceață,
gem, murături, produse lactate,
produse din lână și lemn.

Este un început frumos.
***
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Maria, Borăscu Adam și Tomița,
Grigorescu Tache și Steliana,
Băluță Alexandru și Ioana, Mecu
Gheorghe și Ioana, Istocescu Ion
și Steluța, Lăcraru Toma și
Maria, Stanca Nicolae și
Continuare din pag.1
Paraschiva, Huruială Nicolae și
Elena, Cosma Victor și Ioana

Am apreciat prezența copiilor și
nepoților care au fost alături de
parinții sau bunicii lor.

Au intrat in noua clădire a Casei
Căsătoriilor cu emoțiile primei
întâlniri. Dragostea, respectul,
înțelepciunea, toate la un loc iau ținut împreună pe un drum
deloc ușor, cu siguranță.
Mulți ani buni, tuturor! Spor
bun și multă sănătate!
***
Printre
expozanții
noștri,
Andreea Maria Vîrje, o tânără
talentată în vârstă de 17 ani.
Andreea a venit cu o mică
expoziție de icoane și grafică.

Douăsprezece cupluri au fost
sărbătorite de catre Primăria
Costești la împlinirea a cincizeci
de ani de la căsătorie: Conea Ion
și Elena, Măgureanu Ilie și
Elena, Jidoveanu Gheorghe și

Publicație lunară a Primăriei Costești

Munca ei a fost apreciată de toți
cei prezenți. Andreea ne-a
dovedit că pe lângă talent are și
o educație solidă legată de
hobby-ul ei, ne-a dovedit că
poate transmite cu ușurință și
altora din ceea ce ea a invățat la
Școala Populară de Artă și de la
unchiul ei, Mihai Vîrje, meșter
popular cunoscut deja.

Festivalul ”Țara Oltului în
produse și tradiții” – 2015
Ansamblul
”Floricica”
și
producătorii tradiționali locali
din comună au fost invitați
speciali ai primei ediții a acestui
festival organizat la poalele
munților Făgăraș, pe drumul
dintre comunele Bradu și Avrig
din județul Sibiu.

***
În același context, în Secția de
Artă ”Gheorghe D.Anghel”, a
avut loc o dublă lansare de carte
a arhimandritului Veniamin
Micle: ”Tezaur bistrițean” și
”Comuna Costești – cultură și
spiritualitate”.
La eveniment au participat
alături de membri ai comunității
locale: Nicolae State Burluși,
Petre Cichirdan și Ioan Șt. Lazăr,
oameni de aleasă cultură.

Dorința
arhimandritului
Veniamin Micle este aceea de a
da mânăstirii Bistrița valoarea
binemeritată de universitate a
cunoașterii și de a realiza, aici,
un muzeu al tiparului.

Au fost prezenți producători din
județele: Sibiu, Brașov și Vâlcea
(Racovița, Boișoara și Titești,
comune asociate in cadrul GAL –
Țara Făgărașului).
Gazdele au prezentat un frumos
program artistic prin tinerii
membrii
ai
Ansamblului
”Purtata Avrigului”coordonați
de Mari Oprenia, maestru
coregraf – Ioan Vălean.
Am cunoscut și ascultat grupul
vocal ”Cetină de brad” din
comuna Feldioara Ucea condus
de Sorin Petrișor și am admirat
copiii din comunele Cârțișoara și
Bradu.
Un sprijin important a fost oferit
de Asociația Crescătorilor de
Animale din Avrig care a oferit
ca premiu pentru titlul de ”cel
mai bun stand” un berbec.

nou, la Căminul Cultural
”C.I.Popian”, vizita Teatrului
”Anton Pann” cu piesa ”
„Povestea ieduţului răsfăţat” de
Valentin Ligi.

” Au fost deschise cerurile astăzi
căci a fost soare, cald și cerurile
au zâmbit mulțimii de oameni
harnici și frumoși care s-au
adunat pe dealul Bradului, la 2
km de Avrig. Uneori cel mai
greu lucru este să-i reobișnuiești
pe oameni să se adune pentru a
arăta că au moștenit deprinderi,
lucruri, simțăminte și că au
construit comuntăți frumoase
ei: oamenii simpli și harnici
ÎMPREUNĂ.

De data asta n-a fost greu căci
oamenii au înțeles, au reînțeles
ce înseamnă COMUNITATEA. Și
uite așa comunitățile ne-au
dezvăluit azi câte ceva din
comorile lor și uite așa
comunitățile au strălucit din nou
sub
semnul
tradiției,
al
hărniciei, al solidarității - acea
solidaridaritate prin care nu te
reprezinți pe tine ci satul,
comunitatea, prin care ceea ce
faci tu este plus valoare adusă
satului, comunității.” – Maria
Grancea – Avrig
Vineri, 23 octombrie 2015,
copiii din comună au primit din

Copiii i-au primit cu bucurie pe
actorii-păpuşari:
Viorica
Stamate, Felicia Ştefan, Mioara
Dospina, Cristi Bulagea şi Ducu
Ştefănescu.
Fotografii și text – bibliotecar
Mihaela
Silvia
Măgureanu,
Biblioteca Publică ”G-ral Nicolae
Ciobanu”
***

Be Sasha's Hero – Fii eroul
lui Sasha!

”Din 26 octombrie, Sasha a
început
pregătirile
pentru
transplant și astfel va primi trei
zile
radioterapie,
o
zi
chimioterapie, 10 ore, plus alte
patru zile de medicație pentru
suprimarea maduvei lui osoase.
Să ne rugăm și să sperăm, și
toți cei care știți povestea să
spuneți o rugăciune pentru
Sasha!”(sursa-Be Sasha’s Hero)

Tehnoredactare – Biblioteca “G-ral Nicolae Ciobanu”

